
Verksamhetsförslag
För verksamhetsåret 2017-2018

1.) Vi ska arrangera Ulvcon:04 och försöka se till att det denna gången ska gå både snabbare
och smidigare att rigga upp och rigga ned evenemanget, effektivisera konventet med andra
ord.

2.) Fortsätta på samma veva som under 2016 med sommaraktiviteter, det som fungerade bäst
förra året var Paintball därför föreslås att vi ska arrangera detta under sommaren vid minst
ett (1) tillfälle.

3.)  Nu när vi till våren kommer få in rollspelet som vi beställde förra året så kommer vi
kunna sätta ihop våran rollspelsgrupp och försöka se till att möts någorlunda regelbundet.

4.) Påbörja arbetet med Lajvbyn. Nu har vi äntligen hittat ett område, fått tillgång till det och
intresset  verkar  stort  även  ifrån  kommunens  sida.  Föreningen  ska  hålla  kontakt  med
Studiefrämjandet och försöka få anslag/bidrag för att komma igång med byggandet så fort
det är möjligt.

5.) Komplettera lajvfiktionen som vi redan har skrivit med mer information om världen som
lajvet kommer utspela sig i, information om religioner, kulturer och annat som kan vara bra
för lajvare att veta när de skapar sina karaktärer.

6.) Hitta  en  lokal.  Problemet  med platsbrist  har  nu  nått  sin  kulmen och det  finns  inga
möjligheter för Adam att ta hand om mer material, antingen måste vi hårdare upprätthålla
regeln att officiella ansvariga förvarar allt material för sitt ansvarsområde eller så måste vi
hitta en lokal vi kan förvara vårat material i, om vi vill kunna införskaffa mer material.

7.) Fortsätta se över möjligheten att ha en större aktivitet utanför Kil. Vi har tidigare tittat på
möjligheten att arrangera ett LAN eller mindre konvent i Karlstad och Hammarö men än så
länge har inget mer hänt på den fronten mer än att vi letat efter en bra lokal.



8.)  Föreningen ska införskaffa nya Switchar till vår LAN-avdelning då flera av de som vi
just nu innehar har börjat gå sönder och flera andra har börjat bli väldigt slitna och är i
behov av att byta us.


